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พฒันาโดย  

นางสาวสุนทรีลกัษณ์  พลเยีย่ม 

นางสาวชนนิกานต์  เมอืงพงษา 

ThaiLIS Digital Collection (TDC) 



             TDC หรือ Thai Digital Collection เป็น

โครงการหน่ึงของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อใหบ้ริการ

สืบคน้ฐานขอ้มูลเอกสารฉบบั เตม็ ซ่ึงเป็นเอกสาร

ฉบบัเตม็ของ วทิยานิพนธ์ รายงานการวจิยัของ

อาจารย ์รวบรวมจากมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ทัว่ประเทศ 

ThaiLIS Digital Collection (TDC) 

TDC  คอือะไร?   



       การสืบค้นเอกสารจากฐานข้อมูล ThaiLIS   

  

 ผูใ้ชบ้ริการสามารถสืบคน้ขอ้มูลไดด้ว้ยตนเองผา่น

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลตะวนัออก โดยเขา้ถึงจากเวบ็ศูนยว์ทิยบริการฯท่ี  

http://arit.rmutto.ac.th/ หรือเขา้ถึงไดโ้ดยตรงจาก URL 

ของ ฐานขอ้มูล ThaiLIS ไดท่ี้  http://tdc.thailis.or.th/tdc/   

ดงัภาพต่อไปน้ี 

 

http://arit.rmutto.ac.th/
http://tdc.thailis.or.th/tdc/


1  พมิพ์  URL   http://arit.rmutto.ac.th/  

   

2 คลิก๊เคร่ืองหมาย  +  ที่ฐานข้อมูล  

3 คลิก๊เลอืกฐานข้อมูลออนไลน์ 4 คลิก๊ URL  

 

เข้าถึงจากเวบ็ศูนย์วทิยบริการฯที ่ 

         http://arit.rmutto.ac.th/ 

http://arit.rmutto.ac.th/
http://arit.rmutto.ac.th/
http://arit.rmutto.ac.th/
http://arit.rmutto.ac.th/


เข้าถึงได้โดยตรงจาก URL  
http://tdc.thailis.or.th/tdc/  

พมิพ์  URL http://tdc.thailis.or.th/tdc /  

   

http://tdc.thailis.or.th/tdc/
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
http://arit.rmutto.ac.th/
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Home   คือ หนา้เมนูท่ีปรากฏจะเห็นไอคอน – เก่ียวกบั 

TDC จะบอกใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบความเป็นมาของ 

ThaiLIS    ไอคอน- มหาวทิยาลยั/สถาบนั เป็นรายช่ือ

ของมหาวทิยาลยั / สถาบนั ท่ีเป็นเขา้ร่วมเป็นสมาชิก 

และ ไอคอนมีอะไรใหม่/ปรับปรุง – เป็นการบอกถึงการ  

Update  เอกสารท่ีเขา้ใหม่ของแต่ละสถาบนั 

จากหน้าจอเมนูหลกัจะพบเมนูการสืบค้นต่าง ๆ  ดังนี ้

 



ThaiLIS Digital Collection (TDC) 

Basic Search เป็นการสืบคน้แบบง่าย โดยระบุคาํคน้ท่ี

ตอ้งการสืบคน้ ,  เลือกมหาวทิยาลยั / สถาบนั,เลือกเขต

ขอ้มูล ,และระบุชนิดเอกสารท่ีตอ้งการสืบคน้ หากไม่ระบุ

ขอ้มูลระบบจะสืบคน้จากทุกมหาวทิยาลยั ทุกเขตขอ้มูล

และสืบคน้จากเอกสารทุกชนิดให ้ เอกสารท่ีไดจ้ะมาก 

วธีิการสืบค้นข้อมูล  ม ี3 วธีิ 
คอื Basic Search , Advance Search , Browse 
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Advance Search เป็นการ สืบคน้แบบละเอียด 

ซบัซอ้น มีเง่ือนไขสืบคน้มาก ไดข้อ้มูลตรงความ

ตอ้งการ 

วธีิการสืบค้นข้อมูล มี  3  วธีิ 

คอื  Basic Search , Advance Search , Browse  



ThaiLIS Digital Collection (TDC) 

Browse Search  เป็นการสืบคน้แบบไล่เรียงเอกสาร

ตามช่ือเร่ือง , ผูส้ร้างสรรคผ์ลงาน และรายการตาม

เง่ือนไข  เลือกสืบคน้ตามช่ือมหาวทิยาลยั / สถาบนั จะ

ไดผ้ลการสืบคน้ท่ีตอ้งการเป็นเอกสารฉบบัเตม็ 

วธีิการสืบค้นข้อมูล มี  3  วธีิ 

คอื  Basic Search , Advance Search , Browse  



ThaiLIS Digital Collection (TDC) 

กรณทีีผู้่ใช้บริการสืบค้นนอก 

 เครือข่ายมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก  

 

 

ตอ้งสมคัรสมาชิกก่อน เพื่อการสืบคน้เอกสาร

ฉบบัเตม็โดยกรอกขอ้มูลตามแบบฟอร์มท่ี

ปรากฏ ระบบจะแจง้รหสัไปยงั e – mail ของ

ผูใ้ชบ้ริการ จดจาํรหสัผา่นเพื่อการดาวนโ์หลด

เอกสารฉบบัเตม็ 





ขั้นตอนสมคัรสมาชิก 

  กรอกรายละเอียดลงในช่องวา่งใหค้รบถว้น 



เงือ่นไข การใช้งาน 

1. จะต้องใช้งานภายใน 60 วนัหลงัจากสมคัรสมาชิก 

2. ใช้เพือ่ประโยชน์ทางด้านการศึกษาเท่าน้ัน 
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***ก่อนการสมัครให้ท่านดาํเนินการตามนีก่้อน 

มิฉะน้ัน ท่านอาจจะไม่ได้รับ E-mail ตอบกลบัส่งผลให้

ไม่สามารถใช้งาน TDC ได้ เน่ืองจากทางฟรี E-mail 

ต่าง ๆ เช่น hotmail , gmail , yahoo หรือ E-mail ของ

บริษทัท่าน Block E-mail ของ ThaiLIS ทาํให้ไม่ได้รับ 

E-Mail ยนืยนั และ E-Mail รหัสผ่าน 

 
 

เงือ่นไข การใช้งาน 



วธีิดาํเนินการ ทาํการ Add E-mail " tdc@thailis.or.th" ลงใน

รายช่ือผูติ้ดต่อ (contact list) ก่อนทาํการสมคัร  

 

** ข้อควรระวงั!!! โปรดตรวสอบอเีมล์ของท่านให้ถูกต้อง ** 

เงือ่นไข การใช้งาน 



การรับรหัสผ่านหลงัการสมัครมี 2 วธีิ 

1. เม่ือไดรั้บอีเมลย์นืยนัแลว้ copy url หรือ คล๊ิกลิงค ์

ระบบจะส่งรหสัผา่นกลบัไปใหท้างอีเมลท่ี์สมคัรไวก้บั

ระบบ 

2. เม่ือไดรั้บอีเมลย์นืยนัแลว้ copy เลขลงทะเบียนไป

กรอกท่ีหนา้ Help แทบ็ "ยนืยนัการลงทะเบียน" ระบบ

จะใหร้หสัผา่นทนัที 

เงือ่นไข การใช้งาน 



คู่มอื ขั้น ตอนการค้นหา และ Download ข้อมูล  

1. ใส่ Login และรหสัผ่านในการเข้าใช้ThaiLIS  
2.    จะปรากฎหน้าจอยินดีต้อนรับ  

1. ใส่ Login และรหัสผ่านในการเข้าใช้ThaiLIS  

2.    จะปรากฏหน้าจอยนิดต้ีอนรับ  



 

3. หากต้องการค้นหาข้อมูล ให้ทาํการเลอืกที ่ หมายเลข 1 

1 



4. จะปรากฎหน้าจอ เพือ่ให้กรอกข้อความทีต้่องการสืบค้น  

     ทีห่มายเลข 2 กรอกคาํหรือเร่ืองทีต้่องการสืบค้น  

     ทีห่มายเลข 3 เลอืกเขตในการค้นหา  

2 3 



4 

5. ทีห่มายเลข 4 เลอืกชนิดของเอกสาร  



5 

6. ทีห่มายเลข 5 กดปุ่มค้นหา 



7. จะปรากฎผลการสืบค้น เลอืกหัวข้อทีต้่องการ 



การค้นหา แบบ Advanced Search 

1. ใส่ Login และรหสัผ่านในการเข้าใช้ThaiLIS  
2.    จะปรากฎหน้าจอยินดีต้อนรับ  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/advance.php


มรีายละเอยีดให้ระบุการค้นเพิม่เตมิในส่วนนี ้สามารถระบุได้ตามความต้องการ 



การค้นหา แบบ Browse 

1. ใส่ Login และรหสัผ่านในการเข้าใช้ThaiLIS  
2.    จะปรากฎหน้าจอยินดีต้อนรับ  



1. เป็นการสืบค้นแบบไล่เรียงเอกสารตามหัวเร่ือง 

2. ป้อนหัวเร่ืองทีต้่องการในช่องนีเ้พือ่ทาํการค้นหา 



1. เป็นการสืบค้นแบบไล่เรียงเอกสารตามช่ือเร่ือง 

2. ป้อนช่ือเร่ืองทีต้่องการในช่องนีเ้พือ่ทําการค้นหา 



1. เป็นการสืบค้นแบบไล่เรียงเอกสารตามผู้สร้างผลงาน 

2. ป้อนช่ือทีต้่องการในช่องนีเ้พือ่ทํา

การค้นหา 



1. เป็นการสืบค้นแบบไล่เรียงเอกสารตามผู้ร่วมสร้างผลงาน 

2. ป้อนช่ือทีต้่องการในช่องนีเ้พือ่

ทาํการค้นหา 



เป็นการสืบค้นแบบไล่เรียงเอกสารตามรายการตามเง่ือนไข  

 เลือกสืบคน้ตามช่ือมหาวทิยาลยั / สถาบนัจะไดผ้ล การสืบคน้ 

ท่ีตอ้งการเป็นเอกสารฉบบัเตม็ 



 RSS คอือะไร ?  
 

 RSS ย่อมาจากคาํว่า Really Simple Syndication 

หรือ Rich Site Summary เป็นรูปแบบในการนําเสนอข่าว

หรือบทความ ให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน xml เพือ่ให้ผู้ที่

สนใจสามารถตดิตามข่าวสารใหม่ๆได้ทนัท ี

ThaiLIS Digital Collection (TDC) 



 
TDC ให้บริการ RSS อะไรบ้าง ? 

 

 รายช่ือข้อมูลใหม่ของเดือนปัจจุบัน หากต้องการรายการ

ของแต่ละหน่วยงานให้ คลกิ tab มีอะไรใหม่/ปรับปรุง จากน้ัน

เลอืกกลุ่มหน่วยงานทีต้่องการระบบจะแสดงรายการของแต่ละ

หน่วยงาน จากน้ันคลกิบนเคร่ืองหมาย RSS 

ThaiLIS Digital Collection (TDC) 



คาํแนะนําและข้อเสนอแนะ 

            

 

   

ThaiLIS Digital Collection (TDC) 

       ท่านสามารถให้คาํแนะนําหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ มายงั

โครงการได้  โดย e-mail : tdc@thailis.or.th 

mailto:tdc@thailis.or.th


การตดิตามรายช่ือเอกสารผ่าน twitter 
 ท่านผูส้นใจสามารถติดตามความคืบหนา้

การป้อนขอ้มูลเขา้สู่ระบบเอกสารฉบบัเตม็ไดท่ี้

http://twitter.com/thaidc/ 

ThaiLIS Digital Collection (TDC) 

http://twitter.com/thaidc
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